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Ophold på vejen Friedrich Dürrenmatt Hent PDF Forlaget skriver: Ophold på vejen handler om et ordinært
menneske, sælger af profession, der ved en tilfældighed bliver deltager i nogle pensionerede juristers
dæmoniske selskabsleg med retssag og domstol. Om retsprincipper, skyld og ansvar. Fortællingen kan

karakteriseres både som lystspil, tragedie og kriminalroman. Overdådigt morsom, men spændende som en
krimi og med en tankevækkende og dæmonisk pointe.

»I den lille roman Ophold på vejen overgår denne dygtige schweiziske forfatter sig selv. Det hele er en leg og
dog dybeste alvor. Og et barokt vid, en løssluppen humor bærer historien. ... At det er en fremragende
kriminalroman-spøg, med dyster alvor bag, er sikkert. At den må indlemmes blandt de fine klassiske

kriminalromaner, er jeg ligeså sikker på.«
- Vagn Riisager, Kristeligt Dagblad

»Tankevækkende og underholdende ... med veloplagt dæmoni underminerer han vanetænkning og sætter et
spørgsmålstegn ved det absolutte. ... i sin koncentrerede form, sin sted- og tidsenhed er Ophold på vejen et

overdådigt lystspil i svøb. Et lystspil med en dæmonisk-alvorlig pointe.«
- Ove Abildgaard, Aktuelt

»... et stykke nutidsfilosofi indlagt i en gyser.«
- Jyllandsposten
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